LAUDACJA
Dr inż. płk Antoni Mosiewicz to postać, z której młode pokolenie
może, a nawet powinno czerpać wzorce.
Urodził się 9 września 1913 r. w miejscowości Chorużewo (obecna
Białoruś) i

zmarł w nocy z 31 maja na 1 czerwca 2018 r. w Stresa

(Włochy) w wieku 105 lat.
Druga wojna światowa miała ogromny wpływ na przyszłość
pułkownika.
W momencie jej wybuchu był 26 - letnim oficerem Wojska
Polskiego.

Porucznik

Antoni

Mosiewicz

podczas

kampanii

wrześniowej 1939 walczył m.in. o Twierdzę Brześć i brał udział
w walkach z Niemcami w rejonie Krzemieńca, Poczajowa i Lwowa.
Jego

oddział

został

wzięty

do

niewoli

sowieckiej,

a

sam

pułkownik trafił do gułagu w Szepietowce, z którego udało mu się uciec
i przedostać do Rumuni. Tam dostał propozycję porzucenia ogarniętej
wojną Europy i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Nie zdecydował
się jednak na to, przedarł się do Paryża i wstąpił do Polskich Sił
Zbrojnych we Francji, a następnie w Anglii. W 1943 r. Mosiewicz wraz
z ok. 2000 polskich żołnierzy został przeniesiony do Egiptu i włączony
do 2. Korpusu Wojska Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława
Andersa, a następnie przeniesiony na Bliski Wschód, by walczyć
z Niemcami na terytorium Syrii, Egiptu i Iranu. W grudniu tego
samego

roku

wylądował

w

Taranto

jako

kapitan

artylerii

przeciwlotniczej i uczestniczył w walkach o wyzwolenie Włoch spod
faszyzmu i nazizmu.

Brał udział w bitwach nad rzekami Sangro i Rapido, w pobliżu
Monte Cassino, na linii Gustawa, na linii Gotów, w północnych
Apeninach, nad rzeką Senio, brał również udział w bitwach o równinę
Lombardzką oraz uczestniczył w wyzwoleniu Ankony i Bolonii.
Po wojnie, podobnie jak wielu żołnierzy generała Andersa, nie
wrócił do ojczyzny.
Ten polski żołnierz, który walczył w szeregach 2. Korpusu Armii
pod dowództwem generała Andersa, znany jest nie tylko jako bohater
wojenny, który wyzwolił Włochy i Marche z nazistowskiego ucisku
w 1944 roku.
Po wojnie propagował pamięć o Polsce i żołnierzach Andersa
oraz ich kampanii.
Po wojnie, podobnie jak wielu żołnierzy generała Andersa, nie
wrócił do ojczyzny. Powrócił do Loro Piceno w Regionie Marche
i zakochał się w pięknej dziewczynie Fede Bonati.
W 1947 roku wyemigrował z rodziną do Argentyny, aby
pracować jako robotnik, a następnie brygadzista w fabryce lotnictwa
wojskowego w Cordobie, by w końcu założyć własną fabrykę.
W Argentynie Antoniemu i Fede Mosiewiczom urodziły się
kolejne dzieci, trzej synowie: Robert, Enrico i Ferdynando (Jurek
i Anna Maria urodzili się we Włoszech jeszcze przed migracją do
Argentyny).
W 1953 r. wrócił do Włoch, by objąć firmę SPIG założoną w 1936 r.
przez ojca Fede Bonati. Kierowany przez niego SPIG na przestrzeni

lat stał się jedną z wiodących firm na świecie zajmujących się
projektowaniem

i

budową

wież

chłodniczych

oraz

skraplaczy

powietrza.
Dr inż.

Antoni Mosiewicz jest właścicielem wielu patentów

w dziedzinie chłodnictwa przemysłowego.
Po 1989 r. został awansowany przez władze polskie do stopnia
pułkownika

i

odznaczony

najwyższymi

odznaczeniami

przez

prezydentów Lecha Kaczyńskiego (2009) i Andrzeja Dudę (2015).
Pułkownik Antoni Mosiewicz jest nierozerwalnie związany
z Tomaszowem Mazowieckim. W 1945 r. jego rodzice i bracia zostali
przesiedleni z ziemi wołkowyskiej (obecnie Białoruś) do Tomaszowa
Mazowieckiego. Zarówno rodzice, siostry i bracia żyli, pracowali
i umierali w naszym mieście.
Dziś

Tomaszów

Mazowiecki

zamieszkany

jest

przez

ich

potomków.
Antoni Mosiewicz to mężczyzna i żołnierz, który służył swojemu
krajowi do końca, wypełniając swój obowiązek w obronie praw
i wolności. Człowiek o włosko-polskim sercu, lojalny i zdolny do miłości,
który w pełni przeżył swoje istnienie.
Za

swoje

zasługi

otrzymał

wysokie

odznaczenia

i cywilne, w tym:
- Krzyż Walecznych,
- Krzyż Komandorski Polonia Restituta,
- Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP z Gwiazdą,
- Medal wojskowy „Polska swojemu obrońcy”,
- The War Medal 1939-1945,
- The Defence Medal,
- The 1939-1945 Star.

wojskowe

Dr. Antoni Mosiewicz na konferencji World Economic Poland
otrzymał

nagrodę

im.

Kwiatkowskiego

za

wybitne

w dziedzinie rozwoju sektora w Polsce i na świecie.

osiągnięcia

LAUDATIO
Il Colonnello dr ing. Antoni Mosiewicz è una figura
dalla

quale

la

giovane

generazione

può

e

dovrebbe

e dovrebbe seguire un esempio di comportamento.
Nacque nel 9 settembre 1913 a Chorużewo (attualmente
Bielorus) e morì la notte del 31 maggio il 1 ° giugno 2018
a Stresa (Italia) all'età di ca. 105 anni.
La seconda guerra mondiale ha avuto un enorme
impatto sul futuro del colonnello.
L'ufficiale

dell'esercito

polacco

sottotenente

Antoni

Mosiewicz allo scoppio della guerra aveva meno di 26 anni.
Durante la campagna di settembre ‘39 ha combattuto tra gli
altri per la Fortezza di Brest e ha preso parte
delle battaglie con i tedeschi nella regione di Kremenets,
Pochayiv e Lviv.
Il 17 settembre 1939, l'Unione Sovietica si unì alla
guerra contro la Polonia.
La unità del tenente Mosiewicz fu catturata dai
sovietici e deportata in un gulag, il tenente Mosiewicz andò
al gulag di Szepietowka, da cui riuscì a fuggire e ad
arrivare in Romania. Lì gli fu offerto di abbandonare
l'Europa dilaniata dalla guerra e di recarsi negli Stati Uniti.

Non ha deciso, tuttavia, insieme ad altri soldati
raggiunse Parigi e si unì alle forze armate polacche in
Francia e poi in Inghilterra.
Nel 1943, su sua richiesta, insieme a 2.000 altri soldati
polacchi Mosiewicz è stato trasferito in Egitto e incorporato
nel 2 ° Corpo d’armata polacca comandato dal generale
Wladyslaw

Anders

e

trasferito

in

Medio

Oriente

a

combattere con i tedeschi in Siria, Egitto e Iran. Nel
dicembre dello stesso anno sbarcò a Taranto come capitano
della compagnia di artiglieria antiaerea e si adoperò per la
liberazione dell’Italia dal nazifascismo.
Partecipò alle battaglie dei fiumi Sangro e Rapido, nei
pressi di Monte Cassino, sulla linea Gustav, sulla linea dei
Goti,

nell'Appennino

settentrionale,

sul

fiume

Senio,

partecipò anche alle battaglie per la pianura lombarda. Ha
preso parte alla liberazione di Ancona e Bologna.
Dopo la guerra, come molti soldati del generale Anders, non
tornò in patria.
Questo soldato polacco che si batté con il 2° Corpo
d’Armata agli ordini del Generale Anders è conosciuto non
solo come eroe di guerra che ha liberato l’Italia e le Marche
dall’oppressione nazista nel 1944.

Dopo la guerra ha propagato e tenuta alta la memoria
dei soldati di Anders e della loro campagna, così come quello
della Polonia.
Poi arrivò nelle Marche e si innamorò di una ragazza
bellissimo, Fede Bonati.
Nel 1947 di migrare con la famiglia in Argentina
e lavorare come operaio in una fabbrica, poi brigadiere
presso la fabbrica aerea militare di Cordoba,

per fondare

finalmente la sua fabbrica.
In Argentina sono nati i altri tre figli Robert, Enrico e
Ferdynando. Jurek e Anna Maria sono nati in Italia prima
della migrazione in Argentina.
Nel 1953 torna in Italia per abbracciare la società SPIG
fondata nel 1936 dal padre di sua moglie Fede Bonati. La
società nel corso degli anni
è diventata una delle aziende leader a livello mondiale
occupandosi della progettazione e costruzione delle torre di
raffreddamento e condensatori ad aria.
Dr ing. Antoni Mosiewicz Antoni Mosiewicz è il
proprietario di molti brevetti nel campo della refrigerazione
industriale.
Dopo il 1989, è stato promosso dalle autorità polacche al
grado di colonnello e decorato con i più alti ordini dai
presidenti Lech Kaczyński e Andrzej Duda.

Il colonnello è inseparabilmente connesso a Tomaszów
Mazowiecki. Nel 1945, i suoi genitori e fratelli e sorelle
furono trasferiti dalla terra di Wołkowysk

(attualmente

Bielorussia) a Tomaszów Mazowiecki.
Entrambi i genitori, sorelle e fratelli vissero, lavorano e
morirono nella nostra città.
Oggi

Tomaszów

Mazowiecki

è

abitato

dai

loro

discendenti.

Antoni Mosiewicz è un uomo e soldato che ha servito
fino all’ultimo il suo Paese compiendo il proprio dovere in
difesa dei diritti e della libertà.
Un uomo dal cuore italo-polacco, leale e capace di
amare, che ha vissuto con pienezza la propria esistenza.
Per i suoi meriti è stato premiato con alte decorazioni
militari e civili, tra cui:
- Cross of Valor,
- Croce del comandante della Polonia Restituta,
- Croce del comandante con la stella dell'ordine al merito
della Repubblica
di Polonia,
- Medaglia dell'esercito "Polonia al suo difensore"
- The War Medal 1939-1945,
- The Defence Medal,

- The 1939-1945 Star.
Dr ing. Antoni Mosiewicz ha ricevuto il premio di
Kwiatkowski

in

occasione

della

Conferenza

Mondiale

Polonia economica per altissimi meriti nel campo dello
sviluppo del settore in Polonia e nel mondo.

